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A NBCUniversal Networks International Brasil respeita e protege sua 

privacidade 

Em tudo que a NBCUniversal Networks International Brasil Programadora S/A 

(“NBCUniversal Brasil”, “a gente”, “nós” ou sinônimos) faz, buscamos proteger nossos 

dados e informações. A gente sabe que para você também é assim. Seus dados pessoais 

(“Dados”) são bens valiosos que devem ser preservados. Por isso você precisa saber 

exatamente como eles podem ser utilizados. Foi justamente para isso que criamos essa 

Política de Privacidade (“Política”). Vamos explicar, conversar, tirar dúvidas. Vamos abrir 

um canal de comunicação com você sobre privacidade de Dados.  

Aqui a gente lista quais Dados seus podemos obter e como podemos usá-los.  

Essa Política se aplica a todos os serviços disponibilizados pela NBCUniversal Brasil por 

meio de conteúdo impresso, entrega de produtos, sites, aplicativos, interfaces, portais, 

produtos e aplicações de Internet, além de outros produtos e serviços da NBCUniversal 

Brasil, sejam eles físicos ou digitais, que exibam e se vinculem a esta Política (“Serviço” 

ou, em conjunto, “Serviços”). Usos de Dados específicos de cada Serviço, não previstos 

aqui, serão regulados nos respectivos termos de uso (“Termos de Uso”). Esta Política 

também explica como a NBCUniversal Brasil trata seus Dados quando você ou a empresa 

em que você trabalha conduz negócios conosco.  

Nossas Proprietárias 

A NBCUniversal Brasil e suas proprietárias compartilham entre si infraestrutura, sistemas e 

tecnologia para que você tenha uma experiência integrada, inovadora, eficiente e segura. 

Desta forma, quando a NBCUniversal Brasil recebe ou coleta os seus Dados, esses Dados 

poderão ser compartilhados também com nossas proprietárias, isto é, com cada uma das 

sociedades que possuam participação societária na NBCUniversal Brasil (tais sociedades 

serão denominadas neste documento como “Empresas Relacionadas”). As formas de 

tratamento, incluindo, dentre outros, o uso e o manuseio desses Dados, pela NBCUniversal 

Brasil, serão reguladas por esta Política de Privacidade. Já o uso, o manuseio e outras formas 

de tratamento desses Dados pelas Empresas Relacionadas serão governadas pela política 

de privacidade de cada uma das Empresas Relacionadas. Atualmente, as nossas Empresas 

Relacionadas são as sociedades que atuam sob as seguintes denominações, nos Estados 
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Unidos da América e no Brasil, respectivamente: (i) a NBCUniversal e (ii) a Globo. Se você 

quiser saber mais sobre as práticas na área de privacidade da NBCUniversal e da Globo, 

sugerimos que você consulte as políticas disponíveis nos links abaixo:  

• NBCUniversal: https://www.nbcuniversal.com/privacy-policies/privacy-portuguese  

• Globo: https://privacidade.globo.com/privacy-policy/ 

Aqui você vai descobrir: 

1. Quais Dados podemos coletar sobre você 

As tabelas abaixo explicam as categorias de Dados que podemos coletar sobre você.  Os 

Dados coletados poderão variar de acordo com cada situação e com cada Serviço da 

NBCUniversal Brasil. 

• Dados que você nos fornece 

Para você acessar os Serviços, aproveitar todos os benefícios dos Serviços e participar de 

promoções, eventos online, sorteios, votações, dentre outros, você precisará nos fornecer 

alguns Dados. Veja, abaixo, exemplos desses Dados: 

Categoria dos Dados que podemos coletar 

Informações de contato e registro de conta 

Nome, e-mail, endereço postal, número de telefone, nome de usuário e senha da conta, 

informações de contato comercial e qualquer informação que você possa nos fornecer, por 

exemplo, em um evento ou pessoalmente. 

Identificação e demografia 

Data de nascimento, gênero, nacionalidade, etnia, interesses, informações sobre estilo de vida, 

fotos, credenciais da mídia social, inclusive informações de identificação sobre amigos, 

contatos ou referências que você fornecer. 

https://www.nbcuniversal.com/privacy-policies/privacy-portuguese
https://privacidade.globo.com/privacy-policy/
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Além disso, quando você interagir com determinados Serviços, podemos solicitar acesso à sua 

galeria de fotos, fotos em redes sociais, câmera e microfone do seu dispositivo de acesso, bem 

como sua lista de contatos. Em tais situações, sempre será solicitada a sua prévia autorização 

para a coleta dos referidos Dados. 

Conteúdo gerado pelo usuário 

Fotos, vídeos, áudio e outras informações que você nos enviar, como comentários em nossos 

fóruns. 

Pesquisa e feedback 

Comentários que você nos enviar por meio de formulários on-line e plataformas de mídia 

social, e-mail, telefone, correio ou pesquisas. 

Áudio e vídeo 

Gravações de áudio de uma chamada de atendimento ao cliente ou imagens de vídeo de 

segurança se você visitar uma de nossas propriedades. 

• Dados de navegação - Dados que podemos coletar automaticamente 

de você e/ou de seus dispositivos 

Também podemos coletar automaticamente seus Dados quando você utiliza os nossos 

Serviços, preenche formulários, faz comentários, participa de promoções, votações, 

eventos online, sorteios, realiza buscas e demais interações nos nossos Serviços, assim 

como quando você acessa nossos Serviços pelo seu computador, telefone celular, smart TV 

e/ou outro dispositivo de acesso. Veja, abaixo, exemplos desses Dados: 

Categoria dos Dados que podemos coletar 

Informações e identificadores de dispositivos 
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Endereço IP, IDs de cookies, tipo de navegador e idioma, sistema operacional, tipo de 

plataforma, tipo de dispositivo e identificadores de publicidade e aplicativos. 

Conexão e uso 

Nomes de domínio, atividade de navegação, atividade de rolagem e pressionamento de tecla, 

anúncios visualizados, formulários ou campos preenchidos por você, total ou parcialmente, 

busca de termos, se você abriu um e-mail, conteúdo visualizado e duração, qualidade do 

serviço e interação com o conteúdo, registros e outras informações semelhantes. Se esses 

eventos ocorrerem enquanto você estiver off-line, eles poderão ser registrados e serão 

enviados para nós quando você se conectar. 

Geolocalização 

Cidade, estado e CEP associados com o seu endereço IP ou obtidos por meio de triangulação 

de Wi-Fi. 

Solicitaremos a sua permissão antes de utilizarmos a sua localização exata a partir de uma 

tecnologia de GPS em seus dispositivos móveis. 

• Dados que podemos obter através de terceiros 

Coletamos Dados sobre você de fontes disponíveis ao público, prestadores de serviços e 

parceiros que nos forneçam os seus Dados de acordo com a legislação aplicável. Veja, 

abaixo, exemplos desses Dados: 

Categoria dos Dados que podemos obter 

Informações provenientes de fontes públicas e comerciais 

Informações demográficas, inclusive em nível familiar, informações de contato, inferências 

sobre as suas preferências, associação ao programa de fidelidade e dados de compra. 
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Informações provenientes de mídia social 

Se você interagir conosco por meio de um serviço de mídia social ou efetuar o acesso com as 

credenciais da mídia social, dependendo da configuração da sua mídia social, poderemos ter 

acesso às informações dessa rede social como, por exemplo, seu nome, e-mail, lista de amigos, 

foto, idade, gênero, localização, data de aniversário, ID de rede social, cidade atual, seus 

comentários sobre os nossos Serviços e as pessoas/sites que você segue. 

• Dados adicionais que podemos coletar para relações comerciais 

Também podemos coletar Dados para criar e analisar nossas relações com clientes, 

fornecedores e/ou outros futuros parceiros de negócio. Veja, abaixo, exemplos desses 

Dados: 

Categoria dos Dados que podemos coletar 

Informações de contato comercial 

Nome da empresa, seu nome, e-mail e cargo. 

Informações de diligência prévia 

Informações de contato, nacionalidade, cargo, idade, data de nascimento, gênero, país de 

residência, informações sobre emprego e escolaridade; funções públicas, religiosas, políticas 

ou sindicais; afiliações pessoais e profissionais, conexões com atividades criminosas ou 

infrações relacionadas à lavagem de dinheiro. 

• Dados anonimizados 

Além de tratarmos os Dados de acordo com esta Política, podemos coletar e tratar também 

seus dados de forma anonimizada, ou seja, de modo a que você não seja identificado 

pessoalmente. 

2. Como usamos seus Dados 
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Podemos utilizar os seus Dados para, por exemplo: 

• Fornecer os Serviços da NBCUniversal Brasil: 

o Cumprir com os termos e condições desta Política e dos Termos de Uso do 

Serviço;  

o Viabilizar a entrega e disponibilização dos nossos serviços e produtos;  

o Confirmar e completar seus Dados, conforme a relação estabelecida com você; 

e 

o Cumprir as exigências de promoções, ações comerciais ou concursos, no caso 

de promoções, sorteios, ações comerciais ou concursos realizados pela 

NBCUniversal Brasil, ou patrocinados por outras empresas, ou ainda, por meio de 

parcerias com a NBCUniversal Brasil, desde que você tenha concordado em 

participar de tais promoções, sorteios, ações comerciais ou concursos. 

• Nos comunicar com você: 

o Responder quando você entra em contato com a NBCUniversal Brasil, conforme 

a relação estabelecida com você; 

o Realizar enquetes e pesquisas com o intuito de testar, resolver problemas, 

aprimorar ou avaliar nossos Serviços; 

o Comunicar sobre eventos, promoções e/ou anúncios conduzidos por nós e/ou 

pelas Empresas Relacionadas (conforme definido na seção “Nossas Proprietárias” 

acima) e/ou, ainda, por nossos parceiros e anunciantes, em sua conta de e-mail, por 

mensagem de texto, aplicativo de mensagens, ligação telefônica (incluindo 

telemarketing) e notificação instantânea (push); 

o Informar sobre mudanças em nossos termos, serviços ou políticas (incluindo 

esta Política); 

o Ofertar novos Serviços a você, através da sua conta de e-mail, por mensagem 

de texto, aplicativo de mensagens, ligação telefônica (incluindo telemarketing) e 

notificação instantânea (push), inclusive aqueles cuja contratação você iniciou, mas 

não finalizou; e 

o Enviar newsletters e informações sobre produtos, serviços e promoções 

oferecidos pela NBCUniversal Brasil. 
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• Prover segurança e proteger direitos: 

o Prover suporte técnico e operacional e garantir a segurança e a funcionalidade 

dos Serviços;  

o Prevenir atividades ilegais, fraudulentas ou suspeitas, que possam provocar 

danos à NBCUniversal Brasil ou a terceiros;  

o Prevenir problemas técnicos ou de segurança; 

o Proteger nossos direitos e propriedades (digitais e físicas), inclusive de invasões 

e hackeamento; 

o Proteger os direitos de propriedade de terceiros que usam nossos Serviços; 

Proteger a segurança dos demais usuários dos Serviços da NBCUniversal Brasil; e 

o Detectar e impedir outras atividades que possam ser ilegais ou que violem os 

nossos Termos de Uso para o respectivo Serviço da NBCUniversal Brasil. 

• Personalizar a sua experiência: 

o Selecionar e personalizar anúncios para você, dentro ou fora dos Serviços, com 

base, por exemplo, em suas atividades e interesses; 

o Customizar os conteúdos e a publicidade que mostramos em nossos Serviços; 

o Fazer inferências sobre conteúdos e temas que possam ser do seu interesse;  

o Identificar e recomendar conteúdos, produtos e serviços da NBCUniversal Brasil 

e das Empresas Relacionadas que possam ser do seu interesse; 

o Criar um perfil sobre você, personalizando a sua experiência em nossos Serviços 

e nos serviços das Empresas Relacionadas; e 

o Utilizar inferências sobre as suas preferências e interesses para quaisquer das 

finalidades acima mencionadas. 

• Proporcionar uma experiência satisfatória em plataformas e dispositivos: 

o Identificar você quando você acessa os Serviços da NBCUniversal Brasil em 

vários dispositivos ou navegadores da internet para oferecer continuidade e 

corresponder aos seus interesses entre dispositivos para fins de análise, publicidade, 

geração de relatórios e melhoria dos Serviços; e 
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o Identificar você caso os seus dispositivos tenham atributos que sugerem que 

sejam utilizados pelo mesmo indivíduo ou família para fins de análise, publicidade, 

geração de relatórios e melhoria dos Serviços. 

• Aprimorar, analisar os Serviços e desenvolver novos produtos e serviços: 

o Desenvolver, avaliar o desempenho, testar e aprimorar os Serviços, bem como 

novos conteúdos e serviços; 

o Realizar atividades de pesquisa, análises e inovação relacionadas à performance 

e aprimoramento dos nossos Serviços, ou os das Empresas Relacionadas, ou ainda 

de nossos parceiros e patrocinadores; 

o Apoiar anunciantes e parceiros na avaliação da efetividade e alcance de 

anúncios e também para entender os perfis de pessoas que acessam tais anúncios; 

o Monitorar atividades e tendências de uso;  

o Mensurar interações e audiência dos Serviços; 

o Desenvolver aprendizado de máquina; e 

o Reconhecer e acompanhar a sua navegação.  

• Cumprir nossas obrigações legais e regulatórias: 

o Cumprir determinações legais, judiciais e administrativas e ofícios de 

autoridades competentes; e 

o Tomar ou provocar medidas legais, judiciais e administrativas para defender 

nossos direitos e direitos de terceiros, inclusive em qualquer processo judicial ou 

administrativo. 

• Promover o bem-estar social: 

o Realizar, apoiar e incentivar pesquisas, projetos sociais e iniciativas relacionadas 

ao bem-estar social geral, cidadania, saúde, educação e cultura. 

• Utilizar Dados obtidos de terceiros: 

o Utilizar os Dados com as mesmas finalidades permitidas na forma da lei ao 

terceiro que compartilhou seus dados com a NBCUniversal Brasil, assim como nos 

termos desta Política. 
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3.        Como você pode exercer os seus direitos com relação aos seus Dados 

Você possui determinados direitos a respeito dos seus Dados, que garantem a sua 

liberdade, intimidade e privacidade. Por exemplo, você tem o direito de acessar os seus 

Dados, corrigi-los e até de excluí-los, em determinados casos.   

Você mesmo poderá administrar seus Dados a qualquer momento, diretamente através dos 

sites dos nossos Serviços. Caso você deseje exercer algum direito que eventualmente não 

esteja disponível diretamente através dos sites dos nossos Serviços, você também poderá 

entrar em contato com o nosso time de privacidade pelo e-mail: 

privacidade@nbcuni.com.br. 

Por favor saiba que, antes de conceder acesso às suas informações, nós tomaremos 

medidas razoáveis para verificar a sua identidade. Tais medidas podem incluir, por exemplo: 

verificação por e-mail, verificação de documento de identidade ou de login de usuário e 

senha. 

No caso de exclusão, a NBCUniversal Brasil poderá manter os seus Dados somente (a) pelo 

prazo necessário para fins de processos judiciais, administrativos e arbitrais, (b) para 

cumprimento de obrigação legal e/ou regulatória, (c) para o exercício regular de direitos, 

como, por exemplo, fazer valer os direitos da NBCUniversal Brasil com base no contrato de 

assinatura e/ou Termos de Uso aplicáveis ou (d) em formato anonimizado. Além disso, é 

importante você saber que alguns Serviços da NBCUniversal Brasil somente poderão ser 

fornecidos a você se tivermos acesso aos seus Dados, portanto, a exclusão desses Dados 

poderá resultar no término dos Serviços. 

4.        Como tratamos Dados de menores 

Sabemos o quanto é importante a privacidade e proteção dos Dados de menores. Como 

regra geral, nós só permitimos a criação de uma conta em nossos Serviços para maiores de 

18 (dezoito) anos. 

Excepcionalmente, em determinados casos, se possível e quando aplicável, 

estabeleceremos um fluxo de consentimento parental para que usuários de 16 e 17 anos 

possam criar uma conta em nossos Serviços. Tal fluxo consiste em solicitar a autorização do 

file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/G154FKS4/privacidade@nbcuni.com.br
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responsável legal para que o menor crie uma conta, o que inclui o preenchimento opcional 

do CPF do responsável para fins de comprovação da maioridade.  

Nós não permitimos que menores de 16 (dezesseis) anos criem uma conta em nossos 

Serviços em nenhuma hipótese. Se você é um responsável legal e acredita que um menor 

nos forneceu informações pessoais sem o seu consentimento, por favor entre em contato 

conosco pelo e-mail privacidade@nbcuni.com.br. 

5.        Por quanto tempo mantemos os seus Dados 

Mantemos os seus Dados pelo tempo necessário para cumprir com as finalidades descritas 

nesta Política, durante um período razoável após o seu uso para fins de registro histórico, 

bem como para cumprir com nossas obrigações legais ou regulatórias ou ainda para permitir 

e garantir o exercício regular de nossos direitos ou de terceiros. Também poderemos 

manter os seus Dados por um período superior se a preservação das informações for exigida 

ou permitida por lei. Quando não precisarmos mais usar seus Dados, eles serão removidos 

de nossos sistemas e registros ou serão anonimizados (para que você não possa mais ser 

identificado a partir desses Dados). Também poderemos excluir ou anonimizar os seus 

Dados antecipadamente se recebermos uma solicitação de exclusão válida, sujeita às 

exceções nos termos da legislação aplicável. 

6.        Com quem podemos compartilhar seus Dados 

A NBCUniversal Brasil utiliza serviços e tecnologias de terceiros confiáveis que seguem 

padrões de segurança aceitáveis e que estão sujeitos à obrigação de confidencialidade. Seus 

Dados poderão ser compartilhados com as categorias de terceiros (abaixo) (em conjunto, 

“Parceiros”) sempre de acordo com essa Política, os Termos de Uso do respectivo Serviço 

(quando houver), a legislação aplicável e para os fins abaixo estabelecidos. 

• Patrocinadores e Anunciantes 

Para fins de cumprimento de exigências de ações comerciais, promoções ou concursos, no 

caso de ações comerciais, promoções ou concursos patrocinados por outras empresas ou 

por meio de parcerias com a NBCUniversal Brasil, desde que você tenha concordado em 

participar de tais ações ou promoções e concursos. 

file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/G154FKS4/privacidade@nbcuni.com.br
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• Empresas de pesquisa 

Para oferecer um serviço mais adequado ao seu perfil, nós e/ou nossos parceiros de 

pesquisa entraremos em contato com você para realizar enquetes e pesquisas com o intuito 

de testar, resolver problemas ou avaliar nossos Serviços. 

• Empresas Relacionadas 

Para (i) identificar produtos e serviços das Empresas Relacionadas que possam ser do seu 

interesse; (ii) criar um perfil mais personalizado sobre você com o propósito de ajudar a 

personalizar a sua experiência nos serviços de Empresas Relacionadas; (iii) ofertar 

publicidade baseada em seus interesses; (iv) realizar pesquisas e análises para auxiliar na 

melhoria dos  serviços das Empresas Relacionadas (por exemplo, recomendando a você 

programas que possam ser do seu interesse); e (v) comunicar ações comerciais, promoções 

ou concursos conduzidos pelas Empresas Relacionadas e/ou pela NBCUniversal Brasil em 

parceria com as Empresas Relacionadas.  

• Prestadores de Serviços de Tecnologia da Informação 

Para (i) prestar serviços de nuvem para a nossa plataforma; (ii) hospedar os Serviços e 

conteúdos; e (iii) fornecer suporte técnico e operacional para os Serviços. Nestas 

circunstâncias, seus Dados serão armazenados e processados em plataformas de terceiros, 

que podem estar localizadas no Brasil ou no exterior. 

• Prestador de Serviços de Suporte Técnico 

Para que terceiros que nos prestem serviços de suporte técnico forneçam assistência aos 

usuários. Nestas circunstâncias, seus Dados serão processados por tais terceiros. 

• Prestadores de Serviços de Marketing 

Para oferecer anúncio relevante ao seu perfil, e-mail marketing, telemarketing, SMS, 

notificação instantânea (push), contamos com serviços de terceiros. 

• Autoridades Governamentais 

Para (i) cumprir determinações legais, judiciais e administrativas e também cumprir ofícios 

de autoridades competentes e (ii) tomar ou provocar medidas legais, judiciais e 

administrativas para defender nossos direitos previstos nesta Política e nos Termos de Uso, 
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inclusive em qualquer processo judicial ou administrativo. Por Autoridades Governamentais 

entendem-se autoridades policiais, entidades públicas e/ou outras organizações 

governamentais. 

• Entidades de segurança e prevenção a fraudes 

Para (i) cumprir obrigação contratual; (ii) exercitar os termos e condições desta Política e/ou 

dos Termos de Uso e/ou contratos de assinatura aos quais você aceitou; (iii) prevenir 

atividades ilegais, fraudulentas ou suspeitas; (iv) prevenir problemas técnicos ou de 

segurança; e (v) denunciar violações e/ou proteger nossos direitos e propriedades. 

• Parceiros de Mensuração 

Para realizar análises de audiência, alcance e relevância e relatório de mensuração dos 

Serviços. 

• Parceiros e compradores de novas companhias e/ou ativos 

Para venda de negócios, ativos ou participações societárias da NBCUniversal Brasil, ou 

constituição de novas companhias e realização de investimentos. 

• Parceiros de Negócios 

Para (i) aprimorar nossos Serviços; (ii) ampliar nossos negócios; e (iii) desenvolver novos 

negócios, inclusive negócios que envolvam a prestação de serviços a terceiros de 

complementação de Dados, para fins de facilitar seu cadastro e melhorar sua experiência 

nos produtos e serviços dos parceiros. 

• Redes sociais 

Poderemos compartilhar as suas informações com plataformas de mídia social. Por 

exemplo, se você clicar em um botão “curtir” do Facebook em um Serviço da NBCUniversal 

Brasil, a “curtida” poderá aparecer em sua conta do Facebook. Para controlar este 

compartilhamento de informações, revise e ajuste as suas configurações de privacidade 

para a respectiva rede social.   Dependendo das configurações e ações de privacidade dessa 

rede, poderemos compartilhar informações de contato, informações demográficas e de 

identificação, conteúdo gerado pelo usuário, informações e identificadores de dispositivos, 

dados de conexão e uso, e informações de mídia social. 



 

 
Política de Privacidade NBCUniversal Brasil 

 
14 

• Outros compartilhamentos 

Poderemos compartilhar informações sobre você, juntamente com um identificador com 

hash ou mascarado, com terceiros para que possam personalizar melhor a sua experiência 

com eles e as ofertas que enviam a você. Com o seu consentimento adequado, quando 

necessário e de acordo com a legislação aplicável, poderemos compartilhar o seu 

comportamento de interação com os nossos Serviços com terceiros, inclusive com 

prestadores de serviços, empresas de publicidade, parceiros de análise e sites de mídia 

social. 

7.        Como Parceiros poderão coletar Dados sobre você a partir dos Serviços 

Parceiros podem coletar Dados a partir dos Serviços, conforme abaixo: 

• Dados coletados por Parceiros em nossas propriedades 

Nós possuímos Parceiros que incluem tags, pixels, cookies e outras ferramentas de 

monitoramento em nossas propriedades. Estas tecnologias permitem acompanhar suas 

atividades em nossas propriedades (como, por exemplo, mensurar atividades e tendências 

de uso dos Serviços), para lhe oferecer a melhor experiência de uso de nossos Serviços ou 

uma publicidade direcionada com frequência de exposição adequada, sempre buscando 

proporcionar a você uma experiência única e personalizada. 

• Dados coletados por terceiros em suas próprias propriedades 

Nós possuímos diversos parceiros, anunciantes e/ou patrocinadores que criam e oferecem 

a você bens e serviços, além de sorteios, ações comerciais e promoções através das suas 

próprias propriedades que são acessadas a partir dos Serviços. Os Dados que você fornece 

quando visita e/ou completa transações nesses sites de terceiros são solicitados e obtidos 

por esses parceiros, anunciantes e/ou patrocinadores, estando assim sujeitos às suas 

próprias práticas de tratamento de Dados. 

Para obter informações sobre as normas de tratamento de Dados desses parceiros, 

anunciantes e/ou patrocinadores, recomendamos que você consulte as respectivas 

políticas de privacidade no próprio site do parceiro, anunciante e/ou patrocinador.  

Lembre-se que não controlamos as políticas ou práticas de terceiros. 
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8.        O que são cookies e qual a sua utilidade 

• O que são cookies 

Cookies são pequenos arquivos de texto enviados e armazenados no seu computador. Estes 

pequenos arquivos servem para reconhecer, acompanhar e armazenar a sua navegação 

como usuário na Internet. 

• Qual a utilidade dos cookies 

O uso de cookies para acompanhar e armazenar informações possibilitará à NBCUniversal 

Brasil oferecer um serviço mais personalizado, de acordo com as características e interesses 

de seus usuários, possibilitando, inclusive, a oferta de conteúdo e publicidade específicos 

para cada pessoa, beneficiando a experiência do usuário na Internet. 

Em geral, os cookies são utilizados para:  

o Proporcionar serviços diferenciados, lembrando quem você é e quais são os 

seus hábitos de navegação, além de acessar as informações do seu cadastro nos 

Serviços; 

o Calcular a dimensão da audiência da NBCUniversal Brasil; 

o Acompanhar o andamento de promoções. Quando uma promoção organizada 

pela NBCUniversal Brasil usa cookies, as informações gravadas no cookie indicam a 

pontuação do usuário; 

o Medir certos padrões de navegação, mapeando quais áreas dos portais dos 

Serviços você visitou e seus hábitos de visita como um todo. Usamos essa 

informação para verificar a rotina de navegação dos nossos usuários, e assim 

oferecer conteúdo e/ou serviços cada vez mais personalizados; e 

o Facilitar e agilizar o preenchimento de formulários. As informações contidas nos 

cookies de cada usuário podem ser utilizadas para preencher previamente os 

formulários de coleta de dados existentes na Internet.  

Abaixo estão as categorias de cookies que usamos na NBCUniversal Brasil: 

Categoria de uso Exemplo 
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Estritamente 

necessários 

Necessários para o funcionamento do site. Eles permitem que você 

navegue em nossos sites e use os serviços e recursos (por exemplo, 

cookies de segurança para autenticar usuários, evitar a utilização 

fraudulenta de credenciais de login e proteger os dados do usuário 

de terceiros não autorizados).  

Desempenho 

Esses cookies normalmente coletam informações de forma 

anônima e permitem determinar informações, como o número de 

visitantes de uma página, como os visitantes chegaram ao site e as 

páginas acessadas.  

Funcionalidade 

Os cookies desta categoria permitem que a NBCUniversal Brasil se 

lembre de informações sobre o comportamento e preferências do 

usuário, como, por exemplo, uma cidade escolhida.  

A perda das informações armazenadas em um cookie de 

preferência pode tornar a experiência no website menos funcional, 

mas não o impede de funcionar. 

Publicidade e 

direcionamento 

A NBCUniversal Brasil pode utilizar alguns cookies com o fim 

publicitário. Isto se faz para entregar anúncios e fazer campanhas 

publicitárias de acordo com um determinado público. Através 

desses é possível entregar anúncios de acordo com o seu perfil de 

consumo no site. 

• Utilização de cookies de terceiros 

Prestadores de serviços de tecnologia poderão utilizar seus próprios cookies nos Serviços, 

com a nossa autorização, para prestação de serviços à NBCUniversal Brasil. Tais cookies 

coletarão os seus Dados nas nossas propriedades para as finalidades previstas nesta 

política. 
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• Como alterar ou bloquear cookies 

A maioria dos navegadores é configurada para aceitar automaticamente os cookies. Você 

pode, contudo, alterar as configurações para bloquear cookies ou alertá-lo quando um 

cookie estiver sendo enviado ao seu dispositivo. Existem várias formas de gerenciar cookies, 

sendo possível criar um bloqueio geral para cookies, bloquear cookies de um site específico 

e até mesmo bloquear cookies de terceiros em relação a um site. Bloquear todos os cookies 

vai afetar o funcionamento da sua experiência, pois não será possível identificar suas 

preferências e recomendar conteúdo e publicidade relevantes. 

Consulte as instruções do seu navegador para saber mais sobre como ajustar ou alterar suas 

configurações, lembrando que a configuração desejada deve ser replicada em todos os 

dispositivos utilizados para acessar os Serviços (como computadores, smartphones, 

tablets). Se desejar, consulte abaixo os links para alterar a configuração de cookies nos 

principais navegadores: 

 

Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/excluir-e-gerenciar-

cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 

 

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-BR 

 

Edge 

https://support.microsoft.com/pt-br/windows/microsoft-edge-

dados-de-navega%C3%A7%C3%A3o-e-privacidade-bb8174ba-

9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd 

 

Firefox 

https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/protecao-aprimorada-

contra-rastreamento-firefox-desktop?redirectslug=ative-e-

desative-os-cookies-que-os-sites-usam&redirectlocale=pt-BR 

 

Safari https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac 

 

Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/ 

9.        Onde armazenamos, tratamos e transferimos seus Dados 

https://support.microsoft.com/pt-br/windows/excluir-e-gerenciar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/excluir-e-gerenciar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-BR
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/microsoft-edge-dados-de-navega%C3%A7%C3%A3o-e-privacidade-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/microsoft-edge-dados-de-navega%C3%A7%C3%A3o-e-privacidade-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/microsoft-edge-dados-de-navega%C3%A7%C3%A3o-e-privacidade-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/protecao-aprimorada-contra-rastreamento-firefox-desktop?redirectslug=ative-e-desative-os-cookies-que-os-sites-usam&redirectlocale=pt-BR
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/protecao-aprimorada-contra-rastreamento-firefox-desktop?redirectslug=ative-e-desative-os-cookies-que-os-sites-usam&redirectlocale=pt-BR
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/protecao-aprimorada-contra-rastreamento-firefox-desktop?redirectslug=ative-e-desative-os-cookies-que-os-sites-usam&redirectlocale=pt-BR
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/


 

 
Política de Privacidade NBCUniversal Brasil 

 
18 

Você consente que os seus Dados poderão ser transferidos, armazenados e tratados no 

Brasil ou em território estrangeiro pela NBCUniversal Brasil, pelas Empresas Relacionadas 

e/ou por Parceiros, de acordo com essa Política (e/ou de acordo com a respectiva política 

aplicável das Empresas Relacionadas e/ou dos Parceiros). Onde quer que seus Dados sejam 

transferidos, armazenados ou tratados por nós, pelas Empresas Relacionadas ou por nossos 

Parceiros, saiba que tomaremos as medidas técnicas e organizacionais de segurança e 

confidencialidade e as proteções para garantir um nível adequado de proteção de Dados 

(consulte a seção “Como mantemos a segurança dos seus Dados” abaixo). 

10.      Como mantemos a segurança dos seus Dados 

A NBCUniversal Brasil implementa controles de segurança para proteger seus Dados. 

Adotamos práticas alinhadas aos padrões técnicos e regulatórios de mercado para 

segurança e privacidade de Dados, com ações em tecnologia e nos processos 

organizacionais.  

Nossas medidas para preservar seus Dados contra acesso, uso, alteração, divulgação ou 

destruição não autorizados incluem a proteção física e lógica dos ativos, comunicações 

criptografadas, gestão sobre os acessos, adesão ao desenvolvimento seguro de software e 

políticas internas de conformidade que inserem a segurança no ciclo de vida dos nossos 

Serviços.  

Todos esses controles são sempre revisados para acompanhar e reagir a novas ameaças na 

Internet. Ainda assim, não é possível garantir que os nossos Serviços sejam completamente 

invioláveis, já que nenhum método de segurança é infalível. Mas fique tranquilo: contamos 

com equipes preparadas para detectar e responder prontamente, no caso da ocorrência de 

algum evento ou incidente que comprometa a segurança dos seus Dados ou de nossos 

Serviços. 

11.      Como podemos avisar você sobre alterações na Política 

Estamos sempre melhorando nossa Política e as mudanças serão refletidas nesta página. 

Então, antes de usar um de nossos Serviços dê uma olhadinha aqui. Você sempre será 

avisado sobre qualquer alteração, seja através de aviso em nossos sites, nos Serviços, pelo 

envio de e-mail, SMS, notificação instantânea (push) ou através de outros meios. 
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Quando publicarmos alterações na Política, atualizaremos a data em que a última alteração 

foi publicada.  

Lembre-se: ao continuar a acessar os Serviços depois que tais alterações passarem a valer, 

você estará concordando em estar vinculado à nova versão da Política.  

12.      Como entrar em contato 

Se você tiver qualquer dúvida ou questionamento sobre nossa Política ou sobre o 

tratamento dos seus Dados pela NBCUniversal Brasil, entre em contato conosco pelo e-mail 

privacidade@nbcuni.com.br. Essa Política é um processo contínuo para proteger e utilizar 

suas informações da maneira mais segura e ética. Totalmente pensado para você. Por isso 

é tão importante para gente incluir você, ouvir de você, conhecer suas impressões sobre o 

que conversamos aqui. Informamos ainda que o encarregado pelas questões de privacidade 

na NBCUniversal Brasil é o Carlos Octávio de Alexandre Queiroz.
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